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مراجعه به یک کارگزاری رسمی بورس
و اخذ کد معامالتی بازار فیزیکی بورس کاال

مطالعه اطالعیه عرضه، گزارش کارشناس رسمی و فرم مبایعه نامه

عرضه  بازدید از ملک موردنظر طی مهلت مقرر مطابق شرایط تعیین شده در اطالعیه
؛  ...(شرایطی از قبیل اخذ معرفی نامه از کارگزار و )

درصد ارزش پایه ملک 3تودیع تضمین معادل 

لت  هماهنگی با کارگزار جهت ثبت سفارش در سامانه تا پیش از اتمام مه
(صبح روز عرضه09:15ساعت )ثبت سفارش 

بهوجهواریز:اولروش
کاالیبورسبانکیحساب های

(بعدصفحهبامطابق)ایران

یوکالتحسابافتتاح:دومروش
واریزوخریدمتقاضینامبه

تثببا)وکالتیحساببهوجه
کاالبورستوسطوجهسفارش،

(می شودمسدودحسابایندر

ضمانت نامهتودیع:سومروش
کارگزارطریقازبانکی

:حقیقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

(ملیکارتوشناسنامه)هویتیمدارک

:حقوقیاشخاصبرایموردنیازمدارک

اعضایتمامومدیرعاملهویتیمدارک
نآخریوتأسیسرسمیروزنامهمدیره،هیأت

شدهحسابرسیمالیصورت هایتغییرات،

لینک لیست کارگزاری های فعال

http://www.ime.co.ir/ActiveAgents.html


حساب های بانکی بورس کاالی ایران جهت واریز وجه تضمین توسط متقاضیان خرید امالک

2بورس کاالی ایران

بانک ملتبانک تجارت

کاالی ایرانبورس: صاحب حسابکاالی ایرانبورس: صاحب حساب

177707775: شماره حساب104456391: شماره حساب

:شباشماره 
IR050180000000000104456391

:شباشماره 
IR920120000000000177707775

216: شناسهشماره216: شناسهشماره

.فوق مورد انتظار استشناسهدر شماره حساب های مذکور واریز صرفاً با شناسهبا توجه به اجباری بودن درج * 
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سفارشهماهنگی و مذاکره با کارگزار طی جلسه معامالتی به منظور تعیین و تغییر قیمت

(صبح09:30شروع جلسه معامالتی در ساعت )

تغییر قیمت سفارش با توجه به حداقل تغییر قیمت مجاز هر سفارش
(در صورت تمایل به برنده شدن در فرآیند حراج)

:پس از اتمام فرآیند حراج

ت فرآیند متقاضی خریدی که باالترین قیمت را پیشنهاد داده برنده حراج است و می بایس-الف
(صفحه بعد)تسویه و تحویل را طی کند 

.تضامین آنها آزاد شده و عودت داده خواهد شد: سایر متقاضیان که برنده حراج نبودند-ب

ودحدپایهارزشباملکیکبرای
یرتغیحداقلتومانمیلیاردیک

تومانمیلیون5سفارشقیمت
.است

کهصورتیدرمتقاضییعنی
نبهتریازباالترقیمتیبخواهد
کندثبتتابلورویقیمت

تومانمیلیون5حداقلمی بایست
.بدهدپیشنهادراآنازباالتر
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ین واریز بخش نقدی معامله به حساب بورس کاال توسط متقاضی خریدی که بهتر
قیمت پیشنهادی را اعالم کرده بود، حداکثر تا مهلت مقرر در اطالعیه عرضه

ننده به عرضه ک...( چک، سفته و )هماهنگی با عرضه کننده و ارائه اسناد و مدارک و وثایق 
مطابق با اطالعیه عرضه و حداکثر تا مهلت مقرر

ه و ارائه امضا نمودن فرم مبایعه نامه و سند تسویه خارج از پایاپای توسط خریدار و فروشند
آن به بورس کاال پیش از اتمام مهلت تسویه مقرر در اطالعیه عرضه

زارکارگتوسطصورتحسابعرضه،ازپس
هکمبلغیآندرومی شوددادهخریداربه

«نقدیبخشواریزمهلت»تابایدفرد
.می شودمشخصکندپرداخت

دهشذکرنقدیبخشبامعادلمبلغاین
واریزیدرصد3منهایعرضهاطالعیهدر

بعالوه،سفارشثبتتضمینبابتپیشین
.می باشدخریدکارمزد

0/0023بااستبرابرخریدارکارمزد
20آنسقفالبتهکهقراردادارزش

بهکملیکبرایمثال.استتومانمیلیون
خریدارکارمزدتومانمیلیاردیکارزش

.می شودتومانسیصدهزارومیلیوندو

دیزمان بنپرداخت اقساط متناسب با 
مبایعه نامه توسط خریدار

تحویل ملک توسط فروشنده به 
خریدار در مهلت مقرر در مبایعه نامه  

ید  انتقال سند به نام خریدار در سررس
تعیین شده در مبایعه نامه

در و پس از آن  بورسکاالی ایران است امضای مبایعه نامه و سند تسویه خارج از پایاپای به مفهوم پایان فرآیند در بورس 
.مسئولیتی نخواهد داشتخریدار و فروشنده هیچگونه خصوص ایفای تعهدات ناشی از معامله از سوی 

:طرفین پس از آن متعهد به ایفای تعهدات ذیل بر اساس مبایعه نامه می باشند


